
Kezdjük egy nagyon banális kérdéssel. Hogyan értesültek a díj
odaítéléséről?

Cs. Nagy Gábor: 2013. október közepén a feleségemmel Bécs-
ben tartózkodtunk, ahol az idősebb fiunk él
a családjával, és mivel a szülőknek pár na-
pos programjuk volt, „unokás szolgálatot”
láttunk el azokban a napokban. Ebéd utáni
csendes pihenő közben telefonon hívott az
MTA-ról Kroó Norbert professzor úr, hogy
a kuratórium elnökeként elsőként és sze-
mélyesen tájékoztasson aznapi döntésükről.

Nagy-nagy meglepetésként ért a megtisztelő hír, kerestem a sza-
vakat és csak nehezen tudtam néhány köszönő szót értelmesen
elmondani.

Oláh Gábor: Meglepetés volt számomra a díj elnyerése, mert
nem tudtam róla, hogy 2013-ban felterjesztettek rá. Egy dolgos

hétköznapon, az iskolai menzán, ebéd köz-
ben csörrent meg a telefonom, és egy isme-
retlen szám jelentkezett. Felvettem, bemu-
tatkoztam, majd a hívó Kroó Norbert aka-
démikus úr titkárnőjeként mutatkozott be.
Megkérdezte, tudom-e, hogy miért keres en-
gem, mire én azt feleltem, hogy a profesz-
szor urat névről ismerem, és ismerem tudo-

mányos ismeretterjesztő munkáját is, de a megkeresés okát nem
tudom kitalálni. Erre azt mondta, hogy adja a professzor urat,
és így tőle személyesen tudtam meg, hogy kémiatanárként en-
gem választott ki az egyik díjra az értékelő bizottság. Utólag
visszagondolva mély hálát érzek azért a személyes és emberi
hangért, amely már Kroó Norbert professzor úr telefonos meg-
keresésből áradt. Letettem a telefont, és alig tudtam befejezni
az ebédelést.

Mindketten vegyiparisok voltak. Milyen volt a presztízse az isko-
lájuknak abban az időben, amikor oda jártak?

N.G.: Én 1960 és 1964 között voltam vegyiparis diák. Azokban
az években a technikumok voltak a legelismertebb középiskolák

a szülők (és a végzős általános iskolás diákok) között. Így volt ez
a Békés megyei Gyoma község I. sz. Általános Iskolájában is,
ahonnan korábban még senki nem jutott be a rangos Debreceni
Vegyipari Technikumba. Később aztán voltak követőim… Az ősi
iskolavárosban is érzékelni lehetett a mi iskolánk presztízsét, és
erre büszkék is voltunk (ez nem azt jelentette persze, hogy a kö-
telező diáksapkát el ne rejtettük volna „kritikus” esetekben!)

O.G.: Én Komlón, a Kun Béla Gimnáziumban érettségiztem
1978-ban. Általános iskolai osztálytársaim közül az egyik legjobb
tanuló a Pécsi Vegyipari Technikumban tanult tovább. Én tőle
tudtam informálódni a 70-es évek nagyszerű, igencsak jól felsze-
relt pécsi technikumáról és az ottani magas színvonalú képzés-
ről. Ámulattal hallgattam azokat a beszámolókat, amikor a vegy-
ipariban elvégzett kísérletekről és mérésekről, a műszerekről és
a laborokról mesélt Németh Jenő barátom.

Említsenek egy-két tanárt, aki maradandó nyomot hagyott em-
lékezetükben, befolyásolta pályájuk alakulását.

N.G.: Az általános iskolában nagyszerű magyar-, matematika-
és kémiatanárom volt (Varga Zsigmondné, Kovács Gábor, Puskás
László), hiszen csakis az ő alapos felkészítő munkájuk révén fe-
lelhettem meg a felvételi vizsgán. Középiskolás éveimből Oláh Jó-
zsef történelem, Halmai Lászlóné vegyipari technológia és labo-
ratóriumi gyakorlat, Kopcsa József fizikai kémia szakos tanáraim
nevét említhetem – más-más okokból.

O.G.: Elsősorban általános iskolai és középiskolai kémiataná-
raimnak vagyok hálás a hivatásomért. Balassa Lászlóné Marika
néni nagyszerű munkájának és lelkesítésének köszönhetően nyol-
cadikos koromban megnyertem a városi és a megyei kémiaver-
senyt, és eljutottam az akkor még építés alatt álló Zánkára. Per-
leczky József gimnáziumi tanáromtól a megfigyelések és méré-
sek alapos és precíz elvégzését, a természet és a természetjárás sze-
retetét, és egy kicsit a pedagógia mesterségét is tanultam. Sajnos,
már egyikőjük sincs az élők sorában.

Az egyetemi évek alatt hivatásomra leginkább Kajtár Márton
és Rózsahegyi Márta volt hatással. Kajtár Marci bácsi megkapó
őszintesége, sugárzó egyénisége, egyszerűsége, embersége és mély
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Ez a díj kizárólag 
a szakma elismerése
Beszélgetés a Rátz Tanár Úr életműdíjas kémiatanárokkal

A 2013. évi Rátz Tanár Úr Életműdíjat dr. Cs. Nagy Gábor és Oláh Gábor Péter, a hajdani debreceni és a budapesti
vegyipari technikumok tanárai vehették át. Cs. Nagy Gábor diákja is volt a debreceni intézménynek. A díjátadásról
ez év februári számunkban beszámoltunk (MKL, 2014/2. 64.). Mindketten jól ismerik a „vegyiparik” (egyáltalán a
technikumok) múltját, történetét, helyzetének változását, átértékelését az oktatáspolitika kusza rendszerében, ami
talán nem mindig találkozott a társadalmi elvárásokkal.  A kitüntettek sorsának alakulása mellett, azaz hogyan
érték el a középiskolai tanárok talán legbecsesebb szakmai elismerését, a Rátz Tanár Úr Életműdíjat, ezekről a kér-
désekről is kérdezem beszélgetőpartnereimet.
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1979 áprilisában ért a váratlan, de rendkívül megtisztelő hír:
az igazgatóválsággal küzdő középiskolám tanári kara azt kezde-
ményezte Debrecen város oktatásirányítóinál, hogy engem ne-
vezzenek ki igazgatójuknak. Ilyen elismerést is hordozó kihívás-
nak – volt vegyiparis diákként pláne – nem lehetett ellenállni, és
erre bátorítottak családtagjaim, egyetemi barátaim is. Az egye-
temmel később sem szűnt meg a kapcsolatom, de 2007-ben tör-
tént nyugdíjba vonulásomig már az Alma Matert szolgáltam.
Igazgatóként természetesen sokkal kisebb óraszámban taníthat-
tam; az intézmény vezetése, folyamatos fejlesztése képezte el-
sődleges feladataimat. Mégis több diákom került be a Grand Prix
Chimique nemzetközi vegyészversenyen szereplő magyar csapat-
ba, még többen szereztek győzelmet vagy értékes helyezést ké-
mia OKTV, illetve vegyész OSZTV döntőiben

O.G.: 1984-től tíz évig a Petrik Lajos Vegyipari Szakközépisko-
lában tanítottam, két osztálynak érettségiig, két osztálynak a
technikusi évben voltam osztályfőnöke. Két évig szaktanácsadó
is voltam vegyipari szakképzési területen. Sommer László kedves
kollégám beosztottjaként jártam az ország vegyipari szakképző
iskoláit, segítettem a kollégák szakmai munkáját és az iskolák
szakképzési tevékenységét. Tankönyvírásban, az első OKJ (Or-
szágos Képzési Jegyzék) kidolgozásában és a világbanki szak-
képzési program hazai adaptációjában is részt vettem – nagy-
szerű kollégák társaságában. Szabó Lászlóné kiváló igazgatóm –
fiatal korom ellenére – műszaki igazgatóhelyettesének nevezett
ki 1993-ban.

1994-ben személyes felkérést kaptam egy egyházi általános is-
kola beindításában való segítésre a Patrona Hungariae-ban. Büsz-
ke vagyok arra, hogy a Patrona Gimnázium hazánk egyetlen le-
ánygimnáziuma, és a hozzánk járó tehetséges leányoknak 1994 óta
én lehetek az egyik kémiatanára.

Az általános iskolának 2011-ig igazgatóhelyettese voltam. Gya-
korlóiskolai vezetőként sok-sok tanítónő és hitoktató szakmai
gyakorlatát, államvizsgáját szerveztem. Tevékenységemet 2011-
ben a Váci Katolikus Felsőoktatásért Díjjal jutalmazták.

2011-től igazgatóhelyettesként a Patrona Tehetségpontot veze-
tem. Diákjaim sokféle sikert értek el hazai és nemzetközi kémi-
ai versenyeken: OKTV-helyezések, Diákvegyész Napokon és Ké-
mikus Diákszimpóziumokon elért első helyezések és különdíjak.
Az Osztrák Kémiatanárok Egyesülete (VCÖ) nemzetközi kémiai
projektversenyének különdíját – egyedüli magyar iskolaként –
patronás diákjaim nyerték el. Tehetséggondozó munkámat 2012-

hite, briliáns magyarázóképessége ragadott meg, és ma is példa
számomra.

Azt, hogy nem kutatóvegyész, hanem kémiatanár lettem, Ró-
zsahegyi Mártának köszönhetem, aki az első általam tartott pró-
batanítás után azzal kezdte órám értékelését, hogy „Gábor, ma-
gát az Úristen is tanárnak teremtette”. Ez a visszajelzés máig
meghatározó az életemben. Márta nénivel mind a mai napig jó
emberi és szakmai kapcsolatot tartok, kikérem tanácsát, meghí-
vom az általam szervezett egyházi iskolai kémiatanári tovább-
képzésekre, diákjaim kémiai témájú projektjeinek bemutatóira és
az iskolai természettudományos tehetségnapi rendezvényeinkre.

Pályájuk úgy alakult, hogy évekkel később visszakerültek iskolá-
jukba, most már tanárként. Mit éreztek, változott az iskola tár-
sadalmi értékítélete az eltelt idő alatt?

N.G.: Az 1969/70-es tanévben kerültem vissza pályakezdő ta-
nárként volt iskolámba, ami önmagában is nagy megtiszteltetés
volt. Ez a tanév – amint utólag beleláttam – „negatív mérföld-
kőnek” számított az iskola fejlődéstörténetében, hiszen közel két
évtizedes, országos ismertséget/elismertséget eredményező peri-
ódus után ekkor szűnt meg a nappali tagozatos technikusképzés;
a belépő évfolyam már a Debreceni Vegyipari Szakközépiskolá-
ban kezdte meg tanulmányait. A tanári kar tehát egyfajta presz-
tízsveszteségként élte meg ezt az oktatáspolitikai döntést, ám a
szülői társadalom bizalma nem csökkent: a Vegyipari továbbra is
„a Vegyipari” maradt.

O.G.: Petrikes egyetemista évfolyamtársaim mind-mind igazán
felkészült, nagy-nagy anyagismerettel és laboratóriumi praxissal
rendelkeztek, és mindannyian csupa pozitív jelzőkkel illették egy-
kori iskolájukat, tanáraikat. A „Petrik” mindig igyekezett a vegy-
ipari szakképzés zászlóshajójaként minőségi szakképzést meg-
valósítani. A vegyipari és gyógyszeripari cégek a nyolcvanas évek
közepén is tárt karokkal várták a Petrikből érkező munkavállaló-
kat. Petrikesnek lenni, onnan „vegyész” végzettséggel kikerülni
akkor is rangot jelentett. Nagyon szerencsés és kegyelemteli pil-
lanat volt, amikor pályakezdő tanárként felvételt nyertem a Pet-
rikbe, ami álmaim iskolája volt. 

Annyit tudunk, hogy a Vegyipari Technikum/Szakközépiskola
meghatározó szerepet játszott életükben. Kaphatnánk azért egy
rövid bemutatkozást, mi történt önökkel, amíg eljutottak idáig,
hogy pályatársaik irigyelt tanárai közzé kerültek, Rátz Tanár Úr
életműdíjasok lettek.

N.G.: A mai napig nagy szeretettel gondolok vissza a pálya-
kezdés éveire, amikor megélhettem volt igazgatóm, volt tanára-
im befogadó bizalmát, segítőkészségét. Szakmai szempontból
igazán „mély vízbe dobtak”, hiszen a diákok között „mumusnak”
tartott fizikai kémiát és műszeres laboratóriumi gyakorlatokat
tanítottam, emellett osztályfőnöki és diákönkormányzat-patro-
náló feladatokat is kaptam. Ekkor születtek a fiaim is, tehát mind
a hivatás, mind az emberi oldal szempontjából értékes volt az
alapozás. Épp ezért is volt nehéz a döntés 1973-ban, amikor az
egyetemünk (akkor – és sokak számára ma is – Kossuth Lajos
Tudományegyetem) hívott: legyek a Kémiai Szakmódszertani
Csoport munkatársa. Az érzelmi fékek ellenére belevágtam, és
ma is helytálló döntésnek tartom, hiszen nagyszerű, érdeklődő és
a tanári pálya iránt igazi elkötelezettséget mutató tanárjelöltek-
kel dolgozhattam együtt. Büszke vagyok rájuk, hiszen elismerés-
re méltó pályát futottak/futnak kémiatanárként, igazgatóként,
szakértőként egyaránt. Közülük többen megkapták a Richter
Alapítvány „A kémia oktatásért” díját is. 
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ben „A Tehetségek szolgálatáért” életműdíjjal, 2013-ban pedig
„BONIS BONA – A Nemzet Tehetségeiért” díjjal jutalmazták.

Három dolgot még szeretnék kiemelni, amire igazán büszke
vagyok. 

• Előadóként több száz pedagógus előtt beszélhettem 2002-ben
a Katolikus Pedagógiai Napokon a természettudományos neve-
lésről.  

• Az Öveges József Tanáregylet 2007-ben könyv formában ki-
adta egy írásomat, melynek címe: Pedagógiai gondolatok Szent
Lukács evangéliumában. Mindkettővel azt próbáltam érzékeltet-
ni, hogy a természettudományok művelése hogyan gazdagíthat-
ja a keresztény hitet.

• Eszter leányomnak én lehettem a kémiatanára. Eszter kuta-
tóvegyész lett és szakmérnökként megbecsült vezetője egy sike-
res vegyipari cégnek.

Mit gondolnak, mi adja ennek a díjnak a különleges értékét a pe-
dagógustársadalomban?

N.G.: Az én számomra egyértelmű a válasz: ez a díj kizárólag
a szakma elismerése, és nem játszanak szerepet benne egyéb té-
nyezők.

O.G.: Ezt a díjat a pedagógusok Kossuth-díjának szokták mon-
dani. Az egyházi iskolák pedagógusai között is rendkívüli meg-
becsülésnek számít a Rátz Tanár Úr Életműdíj elnyerése. Kémi-
ából az eddigi 26 díjazott közül öten tanítanak egyházi iskolában,
ketten evangélikus, hárman pedig katolikus gimnáziumban. Szá-
momra nagy megtiszteltetés Velkey László és Kromek Sándor ta-
nár urak után harmadik katolikus iskolai kémiatanárként meg-
kapnom e nagyszerű díjat.

Iskolámból, a Patrona Hungariae Gimnáziumból én vagyok a
második pedagógus, aki elnyerte ezt a megtisztelő díjat. Kollé-
ganőm, Plósz Katalin M. Georgia nővér fizikából kapott 2007-ben
Rátz Tanár Úr Életműdíjat.

Térjünk vissza a vegyipari technikumokhoz. A hetvenes években
az oktatási kormányzat úgy gondolta, hogy a közoktatásban
nincs szükség a túl specializált és magas szintű szakmai képzést
adó technikumokra, hanem erősíteni kell a humán oktatást, és
átalakították a technikumokat szakközépiskolákká. A techniku-
mi végzettséget „5. év ráadással” lehetett megszerezni. Hol érte
önöket ez az átszervezés? Hogyan fogadták?

N.G.: A kérdésből kiderül: ez a jelentős tartalmi és strukturá-
lis átszervezés a Debreceni (akkor már Erdey–Grúz Tiborról el-
nevezett) Vegyipari Szakközépiskola élén ért – és nem váratlanul!
Intézményvezetőként megéltem a gazdaság ez irányú igényeit,
megtapasztaltam a hivatalos oktatás- és szakképzés-politika tö-
rekvéseit és – a több évtizedes „vegyiparis” fejlesztő hagyomá-
nyokat követve – a tanári karral együtt, alkotó módon melléáll-
tunk. Nem volt nehéz azokban az években belátni, hogy minden-
kori tanítványink jövője szempontjából fontos, ha erősítjük az
idegen nyelvi kultúrájukat, alkalmazóképes informatikai felké-
szítést kínálunk és azt sem, hogy igényes vegyészképzés bioló-
giaoktatás nélkül nem lehetséges (az egykori vegyipari techniku-
mokban nem létezett biológia tantárgy!). Voltak persze belső vi-
táink, volt sok-sok konzultáció/egyeztetés, de érdemben közre-
működtünk a képzés hálótervének kialakításában, új tantárgyi
tantervek, tankönyvek, példatárak létrehozásában. Az 1985/86.
tanévben bevezettük a 2+3 éves technikus és a 2+2 éves érettsé-
gizett szakmunkásképzés új rendszerét.

O.G.: Én már az új, szakközépiskolai rendszerbe születtem be-
le, hiszen 1984-ben a Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskola lett

az első munkahelyem. A technikumi képzést csak az iskola nagy
öregjeitől, az ő személyes, szakmai véleményükön keresztül is-
mertem meg. A Petrik öregjei igencsak sajnálták, hogy a szakmai
gyakorlatok időtartama lecsökkent, és az volt a félelmük, hogy
kevesebb laboratóriumi gyakorlattal nem lehet jó vegyianyag-
gyártóvá, vegyésztechnikussá nevelni tanítványainkat. Az 1980-
as évek közepére korszerű műveleti labort alakítottak ki a petri-
kes kollégák Bertalan Zsolt, a későbbi igazgató hathatós munká-
jának köszönhetően. 

Nem vitatható a gondolat kiindulópontjának jogossága, a nyelvi,
humán és számítástechnikai ismeretek növelésének indokoltsága.
Bár rögtön felvethetnénk, hogy talán nagyobb baj szokott lenni
az állampolgárok alapvető természettudományos ismereteinek
hiányával, mint a humán műveltséggel. Amíg azonban az utóbbi
szégyellnivaló, az előbbivel kérkedni szoktak.

N.G.: Az említett változások nem rázták meg az iskolát; sem a
természettudományos/műszaki, sem a humán oktatás igényes-
ségét. Büszke vagyok rá, hogy az iskola humánerőforrás-oldala
országos viszonylatban is kiemelkedő volt: kandidátusok, egye-
temi doktorok, többdiplomás és/vagy szakvizsgázott pedagógu-
sok, megyei szaktanácsadók, tankönyvszerzők és -lektorok, ta-
nárjelölteket felkészítő vezetőtanárok alkották a tantestület prog-
resszív „magját”, köztük nem kis számban egykori diákjaink,
akik megújítva, de elkötelezetten integrálódtak a tanári karba.

Emlékszem. Vegyipari, gépipari, építőipari  – ezek az iskolák fo-
galmak voltak diákkoromban Debrecenben. Ezekbe bejutni ki-
tüntetésnek számított. Elitiskolák voltak, mint a Tóth Árpád, a
Kossuth, a Fazekas Gimnázium. Ide a legjobbak kerültek csak be.
Jó, elsősorban szakmai képzést adtak, ahonnan jó eséllyel lehe-
tett továbbtanulásra jelentkezni és szakmát is kínáltak.

N.G.: A rendszerváltozás hullámai (a gazdaság szétesése, át-
alakulása, a munkanélküliség megjelenése és erősödő mértéke
stb.) nem hagyták érintetlenül a középfokú iskolahálózatot sem.
A szülői társadalomban mind erőteljesebbé vált az „üljön csak
minél tovább iskolapadban a gyerek, a pályaválasztást, szakma-
szerzést toljuk minél későbbre” szemlélet, ami ellehetetlenítette
a szakmunkásképző intézetek nagy részét, és a szakközépiskolá-
kat is új megoldásokra, képzési kínálatuk bővítésére ösztönözte
(esetünkben is ekkor, 1993-ban kezdődött a környezetvédelmi
szakmacsoportos oktatás). Kétségtelen, hogy a korszak legújabb
tartalmi és strukturális fejlesztése, az ún „Világbanki modell” a
szakközépiskolák esetében előrelépést jelentett, ám ezek az évek
igazi térnyerést a gimnáziumok számára hoztak, különösen a
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teket és sokfelé kamatoztatható tudást kíván szerezni, annak
mindenképpen a Petrikben a helye. Ma már a környezetvédelmi
és az informatikai szakok is fontos szerepet játszanak az intéz-
ményben.

A Patronában sokféle humán és reál irányú szakkör, sportkör,
zeneiskola, kollégiumi foglalkozás áll diákjaink rendelkezésére.
Sok-sok sikeres pályázatban való részvételünk nagyszámú ingye-
nes tehetségtábort tett lehetővé diákjainknak az elmúlt időszak-
ban. Nálunk a diákok nemcsak nyelvet és tudományt, hanem
emberséget és hitbeli elmélyülést is szerezhetnek.

Még fiatal emberek: tervek, elképzelések a közeljövőre?
N.G.: Gábor druszám, Rátz Tanár Úr díjas kedves kollégám va-

lóban fiatalember. Én épp ezekben a hetekben készülök az 50
éves érettségi találkozónkra, ami azt is jelenti, hogy valójában
már csak „redukáltabb” szakmai törekvéseim lehetnek. Ha az
egészségem engedi, azért még szeretnék a „partvonalon kívül-
ről”, vagyis szakértőként, szaktanácsadóként segíteni a közok-
tatás, a szakképzés mai szereplőinek – ha lesz rá igény. És sze-
retnék utána (vagy közben?) olyan vegyiparis kiadványt össze-
hozni, amelyben az egykori és mai diákok üzennének egymásnak
és a jövőnek…

O.G.: További szakmai terveim:
– diákjaimmal szeretném 2015-ben harmadszor is megnyerni

az Osztrák Kémiatanárok Szövetsége (VCÖ) által kiírandó nem-
zetközi kémiai projektversenyt;

– szeretném, hogy diákjaim sikeresek legyenek az egyetemen
és majd a szakmai és magánéletben is;

– be kívánok lépni – 2014-ben – a Magyar Kémikusok Egye-
sülete Kémiatanári Szakosztályába;

– be kívánok lépni – 2014-ben – a Kutató Tanárok Országos
Szövetségébe;

– szeretnék cikket írni a Középiskolai Kémiai Lapokba és/vagy
A Kémia Tanítása módszertani folyóiratba egy – az IBL alapel-
veinek alkalmazásával – általam kidolgozott kísérlet témaköré-
ben;

– az ISIT-projektben megismert szövegértés-kompetencia fej-
lesztési módszereit szeretném továbbadni kollégáimnak és a ka-
tolikus iskolák tanárainak;

– szeretnék ismét – húsz év után – szaktanácsadó lenni.

Olvasóink nevében ismételten gratulálunk Cs. Nagy Gábornak és
Oláh Gábornak ehhez a kiemelkedően szép és eredményes tanári-
pedagógusi életúthoz! Kívánunk a további szakmai sikerek mel-
lett jó erőt és egészséget, családi boldogságot, hogy élvezni tud-
ják azt a megbecsülést, társadalmi elismerést, amit a legértéke-
sebb tanári díj elnyerése jelent. 

Kiss Tamás

6 és 8 évfolyamos struktúrákkal, a két tanítási nyelvű képzés be-
vezetésével.

O.G.: Amint már említettem, az ELTE vegyész szakán szám-
talan jól felkészült, a szakmai fogásokat, eljárásokat kiválóan is-
merő petrikes tanult. A nyolcvanas évek közepén osztályfőnök
lettem a Petrikben. Akkor még kellett szóbeli vizsgát és elbeszél-
getést tartani, a jelentkezők nagy száma miatt. Valóban egyfajta
elitképzés folyt még a nyolcvanas években is az öt(!) párhuzamos
„általános vegyész” osztályban. 2014 júniusában volt a 25 éves
érettségi találkozója ennek az osztályomnak. Vegyiparral kap-
csolatos területen dolgozik (kutatóvegyész, technikus, minőség-
biztosító, vegyianyaggyártó, laboráns, vegyianyag-forgalmazó
vállalkozó stb.) a végzett diákjaim kb. harmada. Lett közülük böl-
csészdoktor, énekesnő, közgazdász, fodrász, kozmetikus, rendőr,
tanítónő és egy kémiatanár is. Ketten külföldön dolgoznak –
nem vegyipari szakterületen. 

A vállalatok igényelték a technikusi középkádereket. Az a kép-
zettségi szint nekik éppen megfelelő volt. Hosszú évek múltán is
nosztalgiával emlékeztek a technikusokra. 

N.G.: Ezt helytálló és életszerű megállapításnak tartom és hoz-
záteszem: a technikus kvalifikáció és státus „kivezetését” nem le-
hetett végigvinni, pedig voltak rá törekvések. Az elmúlt bő két
évtizedben többször módosult az Országos Képzési Jegyzék, de
még a legutóbbi, 2012-es változatában is megjelenik ez a szakmai
végzettség. Természetesen nem a technikumi „hőskor” jellemző-
ivel, hiszen modulrendszerű a képzés, egyre gyakorlat orientál-
tabb – de: létezik! Csak tanulni is akarjanak a technikusjelöltek!
Ezen a „fronton” nem igazán kedvezőek napjaink tapasztalatai.

Később jött a felsőfokú szakképzés bevezetése. Ezt nagyon jól fel
tudták volna vállalni a technikumok/szakközépiskolák. Ráeről-
tették az egyetemekre, ahol nem nagyon találták meg a helyüket,
ma sem találják. Mennyire látják iskolájuk jövőjét perspektivi-
kusnak egy közoktatásban részt vevő tanár számára?

N.G.: Messzemenően egyetértek, sőt elmondanám: igazgatói
ténykedésem utolsó periódusában az volt a tervem, hogy – a mi
egyetemünk Kémiai Intézetével fennmaradt jó kapcsolatokra épít-
ve – közös felsőfokú szakképzést valósítsunk meg. Ennek mind a
személyi, mind az infrastrukturális feltételei is adottak voltak, ám
az egyetemet lekötötték a bolognai fejlesztés feladatai, majd a jog-
szabályi feltételek is megszűntek egy ilyen együttműködéshez.
Igazán sajnálom, mert értelmes dolog jött volna ki belőle.

Ajánlanák az iskolájukat rokon gyereküknek, barátaik gyerekei-
nek?

N.G.: Igen, felelősen, mert sok szempontból sikerült az érté-
kek átmentése, sőt több új képzés is beindult. Van azonban egy
szempont, ami némileg fékez: a legújabb intézkedések hatására
visszaállt a szakközépiskola funkciójának az 1970-es évtizedben
képviselt normarendszere, vagyis szűkül a felsőfokú továbbtanu-
lás lehetősége. Márpedig a szülők nem kis hányada egyetemi, fő-
iskolai végzettséget szeretne gyermekének…

O.G.: Igen, a Petriket is és a Patronát is jó szívvel. Elkötelezett
pedagógusok (tanítók, gimnáziumi és zeneiskolai és szakmai ta-
nárok) élnek mindkét iskolában pedagógus hivatásuknak. 

A Petrikben ma folyó szakmai képzést és tartalmi fejlesztése-
ket a TISZK rendszer kiépülése, a pedagógus-továbbképzések, az
emelt szintű érettségik szervezése és a volt kollégákkal való be-
szélgetések segítenek megismernem. Aki magas színvonalú, vi-
lágviszonylatban is korszerű vegyipari és laboratóriumi ismere-
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